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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
Structure- funct ionn studies of mammal ian PAPs 

1.. De geometrie van metaal coördinerende residuen in metallo-enzymen is 
belangrijkerr dan de eigenschappen van de metalen, (M. Hin, et ai., (2000) Biochemistry 
39,39, 8719-8727) 

2.. Het 13-residuen lange lusje nabij de active site van single polypeptide PAP zorgt 
niett voor sterische hindering van substraten zodat de toegang van substraten tot 
dee ac t i ve Site o n g e h i n d e r d iS. (Y. Lindqvist, et al., (1999J J. Mol. Biol. 291, 135-147, en H3 van 
ditt proefschrift) 

3.. Het verschil in pH optimum van single polypeptide en geknipt dierlijke PAPs is geen 
experimenteell artefact maar een werkelijk kinetisch verschil. (M. Merkx, et ai., (1999) 
BiochemistryBiochemistry 38, 9914-9925, en H2 van dit proefschrift) 

4.. Het hoger dan aangenomen pH optimum van dierlijk single polypeptide FeZn-PAP 
alsmedee de reductie van het trivalente Fe3+ ion tijdens EXAFS metingen suggereren 
datt EXAFS studies bij pH 4.9 aan FeZn-Uf minder relevant zijn. (X. wang, et ai., (1996) 
BiochemistryBiochemistry 35, 13946-13954; (1998) Biochemistry 37, 7813-7821; (1999) J. Am. Chem. Soc 121, 
9235-9236,, unpublished results en H6 van dit proefschrift) 

5.. Het voorstel dat niet His92 maar Asp246 functioneert als de leaving group proton 
donorr lijkt gezien de afstand van 8.5 A van de carboxyl-groep tot het substraat 
analoogg P04 hoogst onwaarschijnlijk, (Y. Lindqvist, et ai., (1999) J. Mol. Biot. 291, 135-147) 

6.. Het uitvoeren van een promotieproject op het gebied van fosfatases is een 
hachelijkee maar ideale onderneming. De hoeveelheid fosfatase die in vier jaar door 
jee handen gaat is meer dan voldoende om er voor te zorgen dat je er aan het einde 
vann het project niks meer van kan herinneren. (G. Rieder, (1999) ceii. Mol. Life sa. 55, 
549-553) ) 

7.. Gemiddeld vinden gedurende een mensenleven 60 base paar mutaties plaats, (s. 
Kumar,, (2002) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99, 803-808). 

8.. Als een promovendus praat over zijn derde wordt niet altijd zijn derde artikel 
bedoeld. . 

9.. Het vermogen om een sterke bergklimmer te zijn is genetisch bepaald, (H. E. 
Montgomery,, et al., (1998) Nature 393, 221-222) 

10.. Met haar retoriek over het onverslaanbare Amerika met zijn 'ri jke democratische 
traditie',, de opofferingsgezondheid van zijn soldaten die bereid zijn te sterven voor 
Amerika,, waarvoor zij dan ook nog Gods zegen vraagt, alsmede met de verdeling 
vanvan de wereld in goed en kwaad, bedrijft de Amerikaanse overheid steeds meer 
Amerikaanss fundamentalisme, (de volkskrant 27 oktober 2001) 

11a.. Het begrip terrorisme wordt breed geïnterpreteerd. 
11b.. Onderdrukking wekt terrorisme op. 
l i c .. Terrorisme wekt onderdrukking op. 

12.. De door de overheid gestimuleerde biotech-hype is hopelijk niet hetzelfde leven 
beschorenn als de door de overheid gestimuleerde internet-hype. 




